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 الملخص : 
وفرت شبكة االنترنت بخدماتها المختلفة للبااحيين وطلباة العلام مراادر معرفياة متعاددة أساهمت فاي            

االساتخدامات والفواداد  التاي  علا التعارف  : إلا اادف ، لااا فا ن اااا البحاث قاد انماء المعرفة اإلنسانية عامة 
تام وقاد  . إطار البحاث العلماي اإلنترنت في شبكةمن وطلبة الدراسات العليا  األساتاة الجامعين يتحرل عليها

( 48المسااا االجتماااعي باسااتخدام العينااة القراادية ، لعينااة قوامهااا   علاا الماانها الوراافي باالعتماااد   اسااتخدام
مكتبااة الدراساات العليااا جامعااة طاارابلس ، وتمياال مجتمال الدراسااة ب وطلباة دراسااات عليااا مان األساااتاة الجااامعين 

الغالبيااة ماان أفااراد العينااة : أنااه إلاا النتااادا  توخلراا  القطااا)   أ ( ومكتبااة أكاديميااة جناازور للدراسااات العليااا.
 شااابكةساااتخدام ااإلنترنااات فاااي البحاااث العلماااي اكيااار مااان سااات سااااعات أسااابوعيا ،  قاااد أخاااا  شااابكةيساااتخدمون 
، ياام  اإلنترناات لزيااادة فاعليااة الااتعلم الااااتي شاابكةاسااتخدام لتااوفير الوقاات والجهااد المرتبااة األولااي ، ياام اإلنترناات 
بسابب عادم وجاود اإلنترنات  شابكةاساتخدام  معلومات جيدة ، يام عل لسرعة الحرول اإلنترنت  شبكةاستخدام 

فادادة االطاال) ث العلماي أخاات في البح المعلومات شبكةاستخدام من حيت ترتيب الفوادد من   مراجل حديية.
فاداادة االسااتفادة ماان بحااوث الماانتمرات والناادوات المرتبااة المرتبااة األولااي ، وأخاادت  اإلراادارات العلميااة الحدييااة

الرسااادل واألطروحااات  علاا اليانيااة ، وأخااات فاداادة توراايل المعلومااة المرتبااة الياليااة ، وأخااات فاداادة االطااال) 
  المرتبة الرابعة. 

 الكلمات المفتاحية:  شبكة اإلنترنت ، البحث العلمي ا االستخدامات ، الفو ادد.
 : المقدمة 

األنترنت يمكنها أن تكون خير وسايلة للبحااث فاي توسايل معلومااتهم ، وانااك الكييار مان  شبكةن إالشك      
براورة  األكااديمياإلنترنت لتطوير أدادهم  شبكةفيها ل األساتاة الجامعينالجامعات الدولية التي تبنت استخدام 

في إطار أن ااا البحث يبحث فاي االساتخدامات والفواداد التاي يتحرال عليهاا أعضااء ايداة التادريس و عامة . 
تاام عاارد عاادد ماان الدراسااات السااابقة التااي اتفقاات ماال قااد  ، فأنااهشاابكة األنترناات  ماان وطلبااة الدراسااات العليااا
خاااالل مااان  ،نترنااات براااوراا المحتفلاااة فاااي انمااااء البحاااث العلماااي بالجامعاااات األ شااابكةالبحاااث الحاااالي بأامياااة 
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، كمااا تاام عاارد العالقااة معلومااات  علاا الحرااول  علاا  األساااتاة الجااامعين وطلبااة الدراسااات العليااامساااعدة 
 شاابكةدور  وكااالك اإلنترناات فااي البحااث العلمااي  شاابكةأاميااة اإلنترناات والبحااث العلمااي ، و  شاابكةالمتبادلااة بااين 

العديد من النتادا التي بينت االستخدامات والفوادد المترتبة عن  إل ، وتم التورل اإلنترنت في البحث العلمي 
 اإلنترنت بالنسبة ألعضاء ايدة التدريس وطلبة الدراسات العليا.  شبكة

 :  مشكلة البحث
اإلنترناات فااي تحااديث وزيااادة فعاليااة جااودة البحااث العلمااي ، حيااث كااان إلدخالهااا فااي العمليااة  شاابكةتسااهم      

التعليمية بالغ األير في احداث نقله نوعية وتحول جاري لطبيعة مخرجات البحاوث العلمياة ، مان خاالل مناماة 
مجاارد تقااديم  علاا قتراار اإلنترناات ماال ن ريااة الااتعلم البنااادي ، حيااث أنااه لاام يعااد دور العمليااة التعليميااة ي شاابكة

اإلنترناات فااي اكتساااب  شاابكةالمعرفااة أو المعلومااة للدارسااين ، باال أراابا يتطلااب األماار التوجااه نحااو اسااتخدام 
المعلومااات والمعااارف الحدييااة والمتالحقااة ، وخارااة وأنااه فااي المجتماال الليبااي توقااف دخااول المعااارد العلميااة 

اإلنترناات إاا مااا أحساان تو يفهااا واسااتخدامها  شاابكةديااة. و للمكتبااات وديااار النشاار بساابب األوضااا) األمنيااة المتر 
معلوماات جديادة ومتطاورة فاي  علا اكتساب حلاول مبتكارة لمشاكلة راعوبة الحراول  إل ف نها يمكن أن تندي 

اإلنترنات  شابكةوفواداد  علاي اساتخداماتالتعارف  ف ن مشكلة ااا البحث تتميل لاا  ميادين المعرفة المختلفة . 
  التسانلين التاليين :  عل والك من خالل اإلجابة  بالجامعات الليبية عملية البحث العلمي في 
 اإلنترنت في البحث العلمي. شبكةوطلبة الدراسات العليا ل األساتاة الجامعين اتاستخدام مدىما . 

 اإلنترنت في البحث العلمي. شبكةوطلبة الدراسات العليا ل األساتاة الجامعينفوادد استخدام أعضاء . ما 
 : أهمية البحث  
االنترنااات فاااي تاااوفير البياناااات والمعلوماااات مااان مراااادراا المختلفاااة ألعضااااء ايداااة  شااابكةالكشاااف عااان دور  . 

 . باعتبارام العمود الفقري في عملية البحث العلمي ، التدريس وطلبة الدراسات العليا
فااي البحااث العلمااي بكافااة تخرراااته ماان قباال  اواالسااتفادة منهاااإلنترناات  شاابكةسااتخدام أاميااة ا إلاا اإلشااارة . 

  .طلبة الدراسات العليا في الجامعات لمواكبة التطورات التقنية  العلمية والمعرفيةو  األساتاة الجامعين
 :  أهداف البحث

اإلنترنااات فاااي البحاااث  شااابكةأساااباب اساااتخدام أعضااااء ايداااة التااادريس وطلباااة الدراساااات العلياااا ل علااا التعااارف . 
 العلمي.

 . اإلنترنت في البحث شبكةفوادد استخدام أعضاء ايدة التدريس وطلبة الدراسات العليا ل.الكشف عن  
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 : اإلجرائية  مفاهيم البحث 
 علااا : دادااارة معاااارف عمالقاااة يمكااان للبحااااث األكااااديميين وطلباااي المعرفاااة  الحراااول منهاااا  اإلنترنبببت شببببكة

ايداة خارادط أو عبار التوارال عان  علا معلوماات حاول أي موضاو) علماي ، فاي شاكل مكتاوب أو مرساوم او 
 .1طريق البريد االلكتروني

 .2: البحث عن المعلومات والسعي وراء المعرفة باتبا) أساليب علمية مقننه البحث العلمي
اإلنترنات فاي  شابكةالدراساات العلياا لالساتعانة باألعراد التي تادفل األسااتاة الجاامعين وطلباة :  اتاالستخدام

 . 3البحث العلمي
اإلنترنات فاي البحاث  شابكةالنتيجة المترتبة علاي اساتخدام األسااتاة الجاامعين وطلباة الدراساات العلياا ل:  الفوائد
 . 4العلمي

 :  الدراسات السابقة
 –الطلبااة الجااامعين  لاادى: بعنااوان اسااتخدام اإلنترناات فااي البحااث العلمااي  ( 5102. دراسببة يهيببرش بوشبباكر   

إباراز دور اإلنترنات فاي دعام البحاوث  إلا عينة من طلبة جامعة أم البواقي ، والتي اادفت  عل دراسة ميدانية 
 علا ت من خالل استمارة استبان وزعت ناالعلمية والكشف عن أاميته لدى الطلبة الجامعيين من يم جمل البيا

مواقل علمية ومعرفية للبحث العلمي ،  عل فراد العينة يعتمدون أالنتادا : أن  ت( طالب وطالبة وكشف 055  
وأنهااام يساااتخدمون اإلنترنااات أقااال مااان ياااالث سااااعات يومياااا  فاااي البحاااث العلماااي يومياااا  ، وأن مراااادر اإلنترنااات 

 .  5المستخدمة في البحث العلمي المكتبات االلكترونية
 علاا دراسااة ميدانياة  –: بعناوان اساتخدام اإلنترناات فاي البحااث الترباوي  ( 5112يسببا الشببما    . دراسبة  

الكشف عن  إل ، حيث ادفت الدراسة طلبة الدراسات العليا الدبلومات التربوية في كلية التربية بجامعة دمشق 
الاادبلومات التربويااة التخطاايط  –اسااتخدام اإلنترناات فااي البحااوث التربويااة التااي يكلااف بهااا طلبااة الدراسااات العليااا 

اإلدارة التربوية ، رياد األطفال من خالل: التعرف عن األسباب التاي  –المنااا وأرول التدريس  –التربوي 
المزايا والفواداد التاي  عل استخدام شبكة اإلنترنت في البحث التربوي ، والتعرف  إل تدفل طلبة الدراسات العليا 
المانها  الورافي التحليلاي باساتخدام اساتتابة محكماة  علا نت. وقد اعتماد الباحاث يقدمها استخدام شبكة اإلنتر 

%( ماان أفااراد 99.6( فاارد ، وأ هاارت النتااادا أن   83عينااة ماان طلبااة الدراسااات العليااا قوامهااا    علاا وزعاات 
                                                           

1
 .21( ، استخدام الحاسب اآللي في التعليم ، مكتبة الشقيري ، الرياض ، ص 1002)  عبدهللا عبدالعزيز الموسي 
2
 ،67( ، كيف نستخدم الكمبيوتر واإلنترنت ، دار أسامة ، عمان ، ص  2111عبدهللا المسترجي )  
3
 .1( ، مصادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المؤسسات المعلوماتية ، عمان ،  1006دمحم الوردي )  
4
 .22( ، ثقافة مجتمع الشبكة ، دار الفكر ، دمشق ، ص 1002صالح أحمد )  
5
دراسة ميدانية علي عينة من طلبة جامعة أم البواقي ، رسالة  –( ، استخدام االنترنت في البحث العلمي لدي الطلبة الجامعين  1021زهيرة بوشاكر )  

 جتماعية اإلنسانية ، قسم العلوم اإلنسانية .ماجستير ، جامعة العربي بن مهيدي ، ملية العلوم اال
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ون العينة يقضاون أربال سااعات اسابوعيا  فاي اساتخدام شابكة اإلنترنات مان أجال البحاث العلماي ، وأنهام يتحرال
 .1كمية كبيرة من المعلومات الجديدة والجيدة بتكلفة رخيرة عل 
أعضااء  لادى: بعنوان واقل استخدام اإلنترنت في البحاث العلماي (  5110دراسة  بدهللا بن  مر النجار   . 

معرفااة اتجااااات أعضاااء ايدااة التاادريس نحااو اسااتخدام  إلاا ايدااة التاادريس بجامعااة الملااك فيراال ، وقااد ااادفت 
أن أعضاااء ايدااة التاادريس يسااتخدمون اإلنترناات بشااكل  إلاا اإلنترناات لغاارد البحااث العلمااي ، وأشااارت النتااادا 

 .2البحث العلمي من مرادر متعددة فيه  كبير لغرد
فاي مجاال البحاوث التربوياة  أعضاء ايدة التدريس الجامعيين عل :  آيار اإلنترنت  ( 0111. دراسة وانج   

معرفااة آيااار اسااتخدام اإلنترناات فااي منسسااات التعلاايم العااالي فااي كاال ماان  إلاا فاي الرااين وامريكااا ، وقااد ااادفت 
الرااين وأمريكااا وكيفيااة تطااوير أساااليبهم البحييااة ، وقااد اسااتخدم الباحااث اسااتبانة محكمااة لجماال البيانااات والتااي 

أن  إلاا شااارت النتاادا أعضاااء ايداة التاادريس فاي البلااديين ، وقاد ( فااردا  مان أ  065عينااة قوامهاا    علا وزعات 
%( مان 46مع م أفراد العينة أعطوا أامياة كبيارة أليار اإلنترنات فاي البحاوث التربوياة وتطاوير نوعيتهاا ، وأن  

عاان اسااتخدام  ص%( ماان أفااراد العينااة األمريكيااة أباادوا رسبااة فااي دراسااة مقاارر خااا95نية و يأفااراد العينااة الراا
فااي ااااا المجااال ، كمااا بيناات النتااادا أن البريااد و كاااديمي وحضااور ورل تعلاايم ألفااي مجااال البحااث ااإلنترناات 

باار الشاابكة ويااب ماان أكياار اسااتخدامات اإلنترناات وتطبيقاتااه فااي البحااوث عااللكترونااي والبحااث عاان المعلومااات 
  .3التربوية

ترناات ماان قباال أعضاااء ايدااة التاادريس فااي : بعنااوان  واقاال اسااتخدام اإلن(  0112. دراسببة وانببج وكببوهين     
الكشااف عاان اسااتخدام اإلنترناات وتطبيقاتااه وآراء االكاااديميين فااي دور  إلاا الجامعااات األمريكيااة ، والتااي ااادفت 

( فردا  من أعضاء  004اإلنترنت في التعليم الجامعي والبحث العلمي ، وقد اختير لهدا الغرد عينة قوامها   
معاات األمريكياة ، وقاد أ هارت النتاادا : أن مع ام أفاراد العيناة يساتخدمون شابكة ايدة التدريس في أحادي الجا

% ( مان أفاراد العيناة ، وأشاارت 40حياث يساتخدمه    هاإلنترنت وكان البريد االلكتروني فاي مقدماة اساتخدامات

                                                           
1
دراستة ميدانيتة علتي طلبتة الدراستات العليتا التدبلومات التربويتة فتي كليتة التربيتة  –( ، استخدام االنترنتت فتي البحتث التربتوي  1002عيسى الشماس )  

 .221 – 16بجامعة دمشق ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد الثاني واألربعون ، العدد الثاني ، ص ص 
2
( ، واقع استخدام االنترنت في البحث العلمي لدي أعضاء هيئتة التتدريس بجامعتة الملتص فيصتج ، مجلتة مركتز البحتوث  1002عبدهللا بن عمر النجار )  

 .270 – 231التربوية ، جامعة قطر ، العدد التاسع عشر ، ص ص 
3
لجتامعيين فتي مجتتاج البحتوث التربويتة فتي الصتين وامريكتتا ، بحتث منشتور علتي شتتبكة ( ، آثتار االنترنتت علتي أعضتتاء هيئتة التتدريس ا 2111وانت  )  

 .1.20.1012االنترنت ، 
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وأنهام بحاجاة   أن مع م أفراد ايدة التدريس في العينة يقدرون دور اإلنترنت فاي تطاورام العلماي ، إل النتادا 
 .1تطبيقاته وتو يفها في التعليم العالي عل تطوير مهاراتهم  إل 

 :  الدراسات السابقة  لاالتعقيب 
اإلنترناات مفياادة لهاام ماان النااواحي التاليااة : أن  شاابكةن إماال البحااث الحااالي فااي كااون الدراسااات السااابقة . تتفااق 

مواقال علمياة ومعرفياة للبحاث العلماي ، وأن مراادر اإلنترنات المساتخدمة فاي  عل الطلبة الجامعيين يعتمدون 
كمية كبيرة من المعلومات الجديدة والجيدة بتكلفاة  عل البحث العلمي المكتبات االلكترونية ،  وأنهم يتحرلون 

اإلنترنااات بشاااكل كبيااار لغااارد البحاااث العلماااي مااان  شااابكةأن أعضااااء ايداااة التااادريس يساااتخدمون رخيراااة ، و 
ن ل، و  راااادر متعاااددة فياااهم ، وأن  اإلنترنااات أامياااة كبيااارة أليااار فاااي البحاااوث التربوياااة وتطاااوير نوعيتهاااا شااابكةا 

 .يستخدمون شبكة اإلنترنت وكان البريد االلكتروني في مقدمة استخدامات ااه الشبكةأعضاء ايدة التدريس 
 في عملية البحث العلمي.اإلنترنت  شبكةاستخدامات وفوادد  عل اضاقته او التعرف  البحث احاول ااي. ما 
 :  والبحث العلمي االنترنت شبكة
اساااتخدامها فاااي  إلااا األمااار الااااي أدي  ةتعاااد المعلوماااات االلكترونياااة مااان أاااام م ااااار الحيااااة المعارااار       

 إلاا اإلنترناات  شاابكةالنشاااطات المتنوعااة بمااا فيهااا التعلاايم والبحااث العلمااي ، وقااد أدت التطااورات المتالحقااة فااي 
 هااور مااا يساام  بالنشاار االلكترونااي ، الاااي أراابا منافسااا  قويااا  وحقيقيااا  للنشاار الااورقي ، وكااان ماان نتااادا ااااا 
النو) من النشر إيجاد وتطوير ما أطلق عليه بمرادر المعلومات االلكترونية ، كالكتب والادوريات االلكترونياة 

منسساااات المنهاااا  فادتساااتايااال أشاااكالها ، حياااث الوساااادط االلكترونياااة بجم علااا وقواعاااد البياناااات التاااي تتاااوافر 
رااابا اساااتخدام المراااادر أوقاااد  .2فاااي عملياااات الحفااا  واالختااازال واالساااترجا) الساااريل للمعلوماااات األكاديمياااة

 االلكترونية في العرر الحالي ضرورة اات حيوية لما تتميز به من أامية تتجلي في :
 لمرادر وقنوات خارجية كالبحث اآللي المباشار مان خاال. توفير كميات سزيرة ومتنوعة من المعلومات عبر 

 شبكات المعلومات وخدمات تبادل الويادق وتناقل المطبوعات الكترونيا  . 
. االقترااااد فاااي النفقاااات والتكااااليف إي يمكااان تاااوفير الكييااار مااان المباااالغ التاااي ترااارف فاااي شاااراء المطبوعاااات 

 والدوريات واالشتراك فيها. 
دق والمعلوماااات التاااي أرااابحت عرضاااة للتلاااف بفعااال الكاااوارث الطبيعياااة والت كااال وكيااارة الوياااا علااا . المحاف اااة 

 االستخدام بالنسبة بمرادر المعلومات الورقية ، الك أن المرادر االلكترونية سهلة الحف  وسير مكلفة.
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فااي مهااارات والمشاااركة  علاا . سااهولة اسااترجا) المعلومااات وفااتا خيااارات عدياادة أمااام المسااتفيد فااي الحرااول 
 .1التحكيم ، ما يعني المزيد من التسهيالت في البحوث العلمية

 
 

 اإلنترنت في البحث العلمي :  شبكةأهمية 
كاان اسااتخدامها فااي التعلاايم برافة عامااة وفااي البحااث العلمااي ماإلنترناات احاادي التقنيااات التاي ي شاابكةتعاد       

اإلنترناات فااي تغيياار الطريقااة  شاابكةه لعبااالاادور الكبياار الاااي ت إلاا براافة خارااة ، وقااد أشااار بعااد الباااحيين 
اإلنترنات  شابكةالتعليمية المتعارف عليها وخارة بمراحل التعلايم الجاامعي والعاالي ، فقاد اكار ااونا ألايس أن 

أن  إلا ن تنير فاي الحيااة االجتماعياة واالقتراادية والتربوياة ، وأشاار مناالز أتعد أحد أام الوسادل التي يمكن 
تحسين أداء ومهارات الباحث الاي يحتاج إليها كي ينجا في حياته عل  يمكن أن يعمل  شبكةاستعمال ااه ال

 اإلنترنت أاميتها من :  شبكة. وتكتسب 2العلمية
اإلنترنت للباحاث القادرة  شبكةمساحة العالم الرحبة ، إا تتيا  إل . التمكن من الخروج من محيط البلد الضيق 

كال ماا كتاب حاول بحياه  علا أنحاء العاالم ، وتساما لاه بااالطال)  فتلالمعلومات من مخ عل الحرول  عل 
 ومسألته العلمية. 

وال ، ماان مراادر مختلفااة إلياه اإلنترنات تساما للباحااث أن يجاد مااا يحتااج  شاابكةي . تعادد مراادر التحااديث فا
الكتب التي ردرت فاي بلاد معاين مايال أو الموجاودة فاي مكتباة جامعاة ماا ، بال يساتطيل الحراول  عل يعتمد 
 كل ما يحتاجه في أي تخرص  ومن كل أنحاء األرد. عل 

البحاااث   علااا . ساااهولة الوراااول للمعلوماااة وتاااوفير الوقااات حياااث تاااوفر محركاااات البحاااث المتعاااددة قااادرة عالياااة 
البحاث فاي  اتاحاة إلا مسااعدة مان أحاد ، إضاافة  إلا دون الحاجة  تمكن أي باحث من البحث، أي والترفا 

استحضااار  إلاا آخاار عنااد عمليااة البحااث ، ممااا يااندي  إلاا أكياار ماان محاارك فااي آن واحااد واالنتقااال ماان محاارك 
المعلومات المطلوبة من أكير من مكان. كما أن تواجد محركات البحث يسما للباحاث أن يرال للمعلوماة مان 

ر الكلماااة أو الموضاااو) أو الكاتاااب أو جهاااة النشااار أو الجامعاااة أو البلاااد أو سيااار الاااك ،  خاااالل عااادة ماااداخل عبااا
لااي أربعااين دقيقااة فقااط  واااو وقاات قلياال مقارناااة إمااا يتااراون بااين ياليااين علاا  فااي المتوسااط  النتيجااة تسااتغرقو 

 بالوسادل األخرى. 
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علومااات متجاااوزة مشااكالت حريااة الم علاا اإلنترناات  شاابكة. حريااة المعلومااات ومناال االحتكااار حيااث ساااعدت 
فاال تحتكار المعلوماات لمرالحة ،   الرقابة وأتاحت التساوي بين العديد من الدول واألفراد فاي تهيداة المعلوماات

  جميل اآلراء واألقوال. عل جهة ما أو بمكان أو بلد بعينة األمر الاي يمكن البحاث من االطال) 
معاارود خااالل األرباال والعشاارين ساااعة ، ويمكاان الحرااول . عاادم التقيااد بساااعات وأماااكن محااددة  فااالمحتوي 

 عليه في أي زمان ومكان.
تحاديث معلوماتهاا ، فاأي  علا اإلنترنات ماا تتمياز باه مان قادرة ميالياة  شابكةم ماا يمياز ا. حداية المعلومات فاأ

التعاديل ، أماا تحديث أو تطوير في كتاب سنوي يحتاج عاما  كامال  انت ارا  لردور العدد السنوي منه ليتم ااا 
 . 1بضل دقادق يتم خاللها تعديل المعلومة أو تحدييها ىاإلنترنت فأن األمر فيها ال يستغرق سو  شبكة

 :  اإلنترنت في البحث العلمي شبكةدور  
لاام سااواء فااي عجااال ماان مجاااالت المفااي الوقاات الحاضاار المعاراار ال يمكاان اجااراء بحااث علمااي فااي أي       

ما تورل إلياه اآلخارون ، واالساتفادة مان  عل وسيراا دون االطال)  قاالقتراد أم الحقو الطب أم الهندسة أم 
المراجل العلمية والبحوث والرسادل واالطروحات العلمياة واإلحرااءات التاي تنتجهاا الجامعاات ومراكاز البحاوث 

اإلنترناات بميابااة  شاابكةواالفااراد والباااحيون ، حيااث أنااه باادون الااك تراابا عمليااة البحااث العلمااي عقيمااه . وتعااد 
، وقاد كانات الجامعاات أول مان اساتخدم العمود الفقري للبحث العلمي في الزمن الحالي في أي من بالد العالم 

يهاا وطورااا ، األمار الااي مكان البااحيين مان العمال معاا  واالتراال فاإلنترنت وبنوك المعلومات  شبكةشبكات 
  .2في المبني نفسه بمرافق ومنش ت علمية بعيدة عنهم وكأنهم يعملون

اإلنترنت مستود) ضخم يحوي كتب وأوراق علمية وبيانات ومحاضرات وتساجيالت راوتية ،  شبكةوتعد      
مااا أتااان للمسااتخدمين والباااحيين خرورااا  كمااا  اااادال  ماان المعرفااة والمعلومااات ، واااي مطلااب مهاام فااي مجااال 

زيادة الررايد المعرفاي مان خاالل القياام بالبحاث  عل البحث العلمي لكونها أحد مرادر المعرفة التي ساعدت 
اإلنترنات ،   شابكةالعلمي ، واناك العديد مان االساتخدامات والتطبيقاات التاي يساتطيل البحااث اساتيماراا عبار 

خدمات نقال وتحميال  ، :  البريد االلكترونيمتميلة فيوتمكنهم من تطوير البحث العلمي وزيادة كفاءته وأامها 
،  يق الكتاااب عباار شاابكة االنترناااتو تساا ،  النشاار االلكترونااي ،  المجموعااات اإلجبارياااة   ،  اتالويااادق والملفاا

 .3القوادم البريدية، شبكات المعلومات البحيية وفهارس المكتبات  إل الدخول 
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و البيداااة االلكترونياااة ، الاااك ألناااه يتطلاااب أأن البحاااث العلماااي يتاااأير بدرجاااة كبيااارة باااالتطورات التكنولوجياااة     
التااي  شابكةالسارعة والدقاة والحدايااة وأيضاا  مواكبااة كال المساتجدات فااي مجاال المعلومااات وسيرااا مان م اااار ال

منجازات فاي البحاث الاإلنترنات التاي تعاد أاام  شبكةكن استغالل متخدم البحث العلمي بالدرجة األولي ا إا أنه ي
اإلنترناات عبااارة عاان وعاااء ضااخم ماان  كةشاابالعلمااي واعااداد الرسااادل واألبحاااث والمنلفااات وسيراااا ، الااك ألن 

أوعية المعلومات التي تتضامن جميال فارو) المعرفاة اإلنساانية ، تساهم فاي تحقياق الكييار مان النتاادا اإليجابياة 
تفااعالت البحاث المتوارال  عل تتيا للبحاث االنخراط بشكل فاعل في سيرورة التحول العلمي المتسار) القادم 

 إلا وأن يعلماوا جيادا  المفااتيا الراحيحة للوراول  موارافات معيناة يمتلكوا شروط و األمر الاي يلزمهم بأن ، 
التي تسهم في رفل كفاءتهم وتمكنهم من التحكم في المعلومات وتساخيراا فاي  ، تلك األوعية وامتالك المهارات

 .1خدمة البحث العلمي
 :وأدواته منهجية البحث 

اعتماااد البحاااث المااانها الورااافي التحليلاااي ألناااه األكيااار مالءماااة لبحاااث المشاااكلة المدروساااة ، مااان خاااالل      
لتعاارف االمتميلااة فااي استقراااء المعلومااات والبيانااات وجمعهااا وتفساايراا ، وااااا يتوافااق ماال طبيعااة ااااا البحااث 

 اإلنترنت في البحث العلمي. شبكةوالفوادد الستخدام الستخدامات ا عل 
 :  البيانات أداش لجمع

 علا عرضاها بتم تحكيمها تتمتل بالردقية من خالل ( فقرة ،  03تم اعداد استمارة استبيان تكونت من        
 محكمين بقسم علم االجتما) بجامعة طرابلس.

 :  مجتمع الدراسة
جنزور للدراسات رواد مكتبة الدراسات العليا جامعة طرابلس القطا)   أ ( ومكتبة أكاديمية تكون من        
 العليا.

 : البحث ينة  
 توييع أفرد العينة حسب الجن  والصفة(  0جدول   

 النسبة التكرار الصفة النسبة التكرار الجن 
 53.6 45 جامعي أستاذ 63.1 02 ذكور
طالب  ليا  دراسات 36.9 20 إناث  39 46.4 

 100.0 84 المجموع 100.0 48 المجموع
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،  (  طالب دراسات عليا26( أستاا جامعي و  80لااااا     إل ( فرد منقسمة  48تكونت العينة من    

   (. 0  الجدول ( إناث  20( كور و   02متراوحين بين   
 .  رض البيانات :   
االنترنت فيهن أجل البحث العلمي  شبكةالوقت التي يتم استخدم .   

 اإلنترنت في البحث العلمي شبكةالوقت األسبو ي في استخدام  (  2جدول   

 الوقت األسبوعي النسبة التكرار الترتيب
سا ات 6أكثر من  27 32.1 1  
سا ات4أقل من  إلا 5من  23 27.4 2  
سا ات 6 إلا 4من  21 25.0 3  
 أقل من سا تين 13 15.5 5
 المجموع 84 100.0 

      
ساعات أسبوعية في استخدام شبكة اإلنترنت من  6( من أفراد العينة بأنهم يقضون أكير من 32.1أفاد       

، فااي حااين يقضااي ساااعات  8أقاال ماان  إلاا  3نهم يقضااون ماان أ( ماانهم باا27.4أجاال البحااث العلمااي ، وأفاااد  
 (.3( فقط أقل من ساعتين في األسبو)   الجدول 15.5ساعات ، ويقضي   9إلي  8منهم من  ( 25.0 
 
 : اإلنترنت في الحياش األكاديمية شبكةالقيام باستخدام . 

 اإلنترنت في الحياش األكاديمية شبكةاستخدام (  3جدول   

 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل البيان
 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 0 64.1 25 0 73.3 69.0 0 69.0 58 نعم
 3 33.3 13 3 26.7 29.8 3 29.8 25 أحيانا
 2 2.6 1 - - 1.2 2 1.2 1 ال

  100.0 39  100.0 100.0  100.0 84 المجموع
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يالحااا  مااان نساااب تكااارارات األسااااتاة الجاااامعين  أن الااااين يساااتخدمون شااابكة االنترنااات بشاااكل دادااام أخااادوا      
المرتبة األولي  يم تالهم الاين يستخدمونها أحيانا ، وال يوجد من ال يستخدمها في البحث العلمي ، كما يالح  

ل دادم أخدوا المرتبة األولي  يم تالهم الااين لدى طلبة الدراسات العليا أن الاين يستخدمون شبكة االنترنت بشك
 (. 2يستخدمونها أحيان ، يم الاين ال يستخدمونها            الجدول  

 :  اإلنترنت في البحث العلمي شبكة. استخدامات 
 : االستخدام لعدم وجود مراجع حديثة. 

 بسبب  دم وجود مراجع حديثةاإلنترنت  شبكةاستخدام (  4جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 النسبة التكرار التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب التكرار التكرار
 0 46.2 18 3 31.1 14 3 38.1 32 نعم
 3 43.6 17 0 62.2 28 0 53.6 45 أحيانا
 3 43.6 17 3 6.7 3 2 8.3 7 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
 

يتبين من نساب تكارارات األسااتاة الجاامعين أن الااين يساتخدمون شابكة االنترنات أحياناا بسابب عادم وجاود     
مراجل حديية قد أخدوا المرتبة األولي ، تالهم الاين يستخدمونه دادما ، يم الاين ال يستخدمونه.  كما تباين مان 

االنترنات دادماا بسابب عادم وجاود مراجال حديياة نسب تكرارات طلبة الدراسات العليا أن الاين يستخدمون شبكة 
قاد أخادوا المرتبااة األولاي وتااالهم بانفس المرتبااة الااين يساتخدمون شاابكة اإلنترنات أحيانااا  والااين ال يسااتخدمونها 

 (. 8لهاا السبب  الجدول 
 : معلومات جيدش  لااالستخدام لسر ة الحصول . 

 معلومات جيدش  لالحصول سر ة الاإلنترنت  شبكةاستخدام (  2جدول   
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل البيان

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 56.4 22 0 60.0 27 0 58.3 49 نعم
 3 38.5 15 3 35.6 16 3 29.6 20 أحيانا
 2 5.1 2 2 4.4 2 2 4.8 4 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
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يتضااا ماان نسااب تكاارارات األساااتاة الجااامعين وطلبااة الدراسااات العليااا أن الاااين يسااتخدمون شاابكة االنترناات     
قاد أخادوا المرتباة األولاي ، تاالهم الااين يساتخدمونها لهااا الغارد  معلوماات جيادة علا لسرعة الحراول دادما  

 (.0أحيانا ، يم الاين ال يستخدمونها لهاا الغرد اطالقا   الجدول
 : . االستخدام لتوفير الوقت والجهد

 لتوفير الوقت والجهداإلنترنت  شبكةاستخدام (  6جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 69.2 27 0 71.1 32 0 70.2 59 نعم
 3 25.6 10 3 28.9 13 3 27.4 23 أحيانا
 2 5.1 2  - - 2 2.4 2 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع

      
لتاوفير الوقات تشير نسب تكرارات إل  أن األسااتاة الجاامعين أن الااين يساتخدمون شابكة االنترنات أحياناا      

قااااد أخاااادوا المرتبااااة األولااااي ، تااااالهم الاااااين يسااااتخدمونها لهاااااا الغاااارد دادمااااا ، وأنااااه ال يوجااااد ماااان ال  والجهااااد
علياااا أن الااااين يساااتخدمون شااابكة يساااتخدمونها  لهااااا الغااارد . كماااا أشاااارت نساااب تكااارارات طلباااة الدراساااات ال

االنترناات دادمااا لتااوفير الوقاات والجهااد قااد أخاادوا المرتبااة األولااي وتااالهم الاااين يسااتخدمونها لهاااا الغاارد أحيانااا  
 (. 9والاين ال يستخدمونها لهاا السبب  الجدول 

 :االستخدام لييادش فا لية التعلم الذاتي. 
 فا لية التعلم الذاتيلييادش اإلنترنت  شبكةاستخدام (  7جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 64.1 25 0 55.6 25 0 06.0 00 نعم
 3 28.2 11 3 42.2 19 3 35.7 30 أحيانا
 2 7.7 3 2 2.2 1 2 4.8 4 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
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لزيااادة فاعليااة توضااا نسااب تكاارارات إلاا  أن األساااتاة الجااامعين الاااين يسااتخدمون شاابكة االنترناات دادمااا      
قد أخدوا المرتبة األولاي ، تاالهم الااين يساتخدمونها لهااا الغارد أحياناا، يام الااين ال يساتخدمونها   التعلم الااتي

لزيادة لهاا الغرد . كما توضا نسب تكرارات طلبة الدراسات العليا أن الاين يستخدمون شبكة االنترنت دادما 
مونها لهاااااا الغاااارد أحيانااااا  والاااااين ال قااااد أخاااادوا المرتبااااة األولااااي وتااااالهم الاااااين يسااااتخد فاعليااااة الااااتعلم الااااااتي

 (. 6يستخدمونها لهاا السبب  الجدول 
لتوفير الوقت والجهد قاد أخاد المرتباة االولاي اإلنترنت  شبكةاستخدام  ن عليه بالنسبة لألساتاة الجامعين  ف    
 شاابكةاسااتخدام قااد أخااا المرتبااة اليانيااة ، و  معلومااات جياادة علاا لحرااول ساارعة الاإلنترناات  شاابكةاسااتخدام ، و 

اإلنترناات لزيااادة فاعليااة الااتعلم  شاابكةاسااتخدام أخااا المرتبااة الياليااة ، و  بساابب عاادم وجااود مراجاال حدييااةاإلنترناات 
 . قد أخا المرتبة األخيرة الااتي

المرتبة  عل  لتوفير الوقت والجهداإلنترنت  شبكةاستخدام فقد تحرل وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا          
ين اااااا لتباعاااد المكتباااات ياق مااال األسااااتاة الجاااامعين مااان حياااث المرتباااة وتعااازي البااااحفااااتاااااا وفاااي  ، األولاااي

اإلنترنات تعاد وسايلة لااوفير الوقات والجهاد مشااقة  شاابكةلااا فاأن ،  بااالمجتمل الليبايالجامعياة والحكومياة  وقلتهاا 
ن ييوالبااح،  المرتباة اليانياة اإلنترنات لزياادة فاعلياة الاتعلم الاااتي شابكةاستخدام التنقل بين المكتبات ، وقد أخا 

لاا فأنهم أميال الجامعين من األساتاة  رغرا  عمرا  أعامل السن فبحكم أن الطلبة الك ربما تريان أن السبب في 
اإلنترنت  بكةشاستخدام  اإلنترنت وتطوير المهارات في التعامل معها. وتالي الك في المرتبة شبكةللتعامل مل 

طلباة الدراساات العلياا الحراول لاإلنترنت تتايا  شبكةأن  ان تريانيمعلومات جيدة والباح عل لسرعة الحرول 
كيافااة البحااوث المطلااوب ماان طلبااة الدراسااات  علاا ، وااااه المرتبااة ربمااا منشاار بيانااات قيمااة وأكياار تجاادد  علاا 

بساابب اإلنترناات  شاابكةاسااتخدام وخياارا  فااي المرتبااة األخياارة ، العليااا القيااام بهااا بالمرحلااة األكاديميااة التااي ااام بهااا 
 (. 4الجدول    عدم وجود مراجل حديية

  المعلومات شبكةفوائد استخدام ( ترتيب  2الجدول   
  شبكةفوائد استخدام 

 الترتيب الطلبة الترتيب ساتذشاأل الترتيب الكل المعلومات في البحث العلمي

 0 69.2 0 70.2 0 70.2 لتوفير الوقت والجهد.اإلنترنت  شبكةاستخدام 
اإلنترنبببت لييبببادش فا ليبببة البببتعلم  شببببكةاسبببتخدام 

 .الذاتي
06.0 3 55.6 8 64.1 3 

  لبببالحصبببول سببر ة الاإلنترنبببت  شببببكةاسببتخدام 
 معلومات جيدش.

58.3 2 60.0 3 56.4 2 
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بسببب  بدم وجبود مراجبع اإلنترنت  شبكةاستخدام 
 حديثة.

53.6 8 62.2 2 46.2 8 

 
 :  اإلنترنت في البحث العلمي شبكة. فوائد 

 :توصيل المعلومة  فائدش. 
  فائدش توصيل المعلومة (  1جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 3 41.0 16 3 35.6 16 3 38.1 32 نعم
 0 43.6 17 0 60.0 27 0 52.4 44 أحيانا
 2 15.4 6 3 4.4 2 2 9.5 8 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
 

أشاااارت نساااب تكااارارات إلااا  أن األسااااتاة الجاااامعين وطلباااة الدراساااات العلياااا الااااين يساااتفيدون مااان شااابكة      
اإلنترنت في توريل المعلومة أحيانا قد أخدوا المرتبة األولي ، تاالهم الااين يساتفيدون منهاا لهااا الغارد دادماا 

 (.  6، يم الاين ال يستخدمونها  منهم   الجدول 
 
 : االستفادش من بحوث المؤتمرات والندوات فائدش. 

 االستفادش من بحوث المؤتمرات والندواتفائدش (  10جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 51.3 20 0 55.6 25 0 53.6 45 نعم
 3 35.9 14 3 37.8 17 3 36.9 31 أحيانا
 2 12.8 5 2 6.7 3 2 9.5 8 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
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اإلنترنات  شابكةأن األساتاة الجامعين وطلبة الدراسات العليا الاين يساتفيدون مان  إل بينت نسب تكرارات      
دادما  قد أخدوا المرتباة األولاي ، تاالهم الااين يساتفيدون منهاا لهااا  االستفادة من بحوث المنتمرات والندواتفي 

 (.  05  الجدول  مالغرد أحيانا ، يم الاين ال يستخدمونها منه
 الرسائل واألطروحات :  لااالطالع  فائدش .

 الرسائل واألطروحات  لااالطالع فائدش (  00جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 56.4 22 0 46.7 21 0 51.2 43 نعم
 3 30.8 12 3 44.4 20 3 38.1 32 أحيانا
 2 12.8 5 2 8.9 4 2 10.7 9 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع

     
أفادت نسب تكرارات إل  أن األساتاة الجامعين وطلبة الدراسات العليا الاين يستفيدون من شبكة اإلنترنت      

دادما  قد أخدوا المرتبة األولي ، تاالهم الااين يساتفيدون منهاا لهااا الغارد الرسادل واألطروحات  عل الطال) ل
 (. 00أحيانا ، يم الاين ال يستخدمونها منهم   الجدول 

 اإلصدارات العلمية الحديثة :  لااالطالع من الفوائد  .
 االطالع اإلصدارات العلمية الحديثةفائدش (  05جدول   

 البيان
 طلبة دراسات  ليا جامعين أساتذش الكل

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار
 0 66.7 26 0 62.2 28 0 64.3 54 نعم
 3 25.6 10 3 35.6 16 3 31.0 26 أحيانا
 2 7.7 3 2 2.2 1 2 4.8 4 ال

  100.0 39  100.0 45  100.0 84 المجموع
 

وطلبة الدراسات العليا الاين يستفيدون من شبكة اإلنترنت  األساتاة الجامعينأوضحت نسب تكرارات إل  أن 
دادما  قد أخدوا المرتبة األولي ، تالهم الاين يستفيدون منها لهاا الغرد  لالطال) اإلردارات العلمية الحديية

 (. 03أحيانا ، يم الاين ال يستخدمونها منهم   الجدول 
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 حسب النسب التكرارية المعلومات شبكةفوائد استخدام ( ترتيب  03الجدول   

  شبكةفوائد استخدام 
 المعلومات في البحث العلمي

 الترتيب الترتيب الترتيب ساتذشاأل الترتيب الكل

 0 66.7 0 62.2 0 64.3 فاددة االطال) اإلردارات العلمية الحديية
 2 55.6 2 55.6 3 53.6 فاددة االستفادة من بحوث المنتمرات والندوات

 8 43.6 3 60.0 2 52.4  فاددة توريل المعلومة 
 3 56.4 8 46.7 8 51.2 الرسادل واألطروحات عل فاددة االطال) 

 

، المرتبااة االولااي  اتفاداادة االطااال) اإلراادارات العلميااة الحدييااة قااد أخاافاا ن بالنساابة لألساااتاة الجااامعين      
ا ما علا  الطاال)البحاث العلماي ا ةفاي سابيل تطاوير عملياي الباحيين ربماا يكاون السابب فاي الاك حااجتهم أوبر 

وأخات فاددة ،  اإلنترنت في سبيل الك  شبكةلاا فهم يستعينون ب، في مجال تخرراتهم  ييردر بشكل دور 
فاي حاال االنقطاا) بسابب اإلنترنات  شابكة الساتخدام يعاود الاك لجااجتهمالمرتبة اليانية وربماا  توريل المعلومة

فاداادة و ، زمااة كوروناا التاي عطلات الحيااة فاي ارجااء العاالم أالحارب التاي ساادت بعاد المنااطق وبسابب ت افتار 
الرسااااادل  علاااا فاداااادة االطااااال) و وتالهااااا المرتبااااة الياليااااة  أخاااااتقااااد  الماااانتمرات والناااادواتاالسااااتفادة ماااان بحااااوث 

تسطيل خدمة البحث العلمي في  اإلنترنت شبكة، والباحيين تريان أن  المرتبة األخيرةت خاأالتي  واألطروحات
ايداااة دورياااات المااانتمرات والنااادوات أو الرساااادل واالطروحاااات  علااا االنتاجاااات لعلمياااة  علااا مجاااال الحراااول 

 العلمية.
المرتبااة األولااي  فاداادة االطااال) اإلراادارات العلميااة الحدييااة فقااد أخاااتأمااا بالنساابة لطلبااة الدراسااات العليااا      
نحاو يساهم فاي تطاوير عملياة البحاث  علا اإلنترنات تقاديمها ،  شابكةنا يتضا الفادادة الكبارى الااي تساتطيل او 

ة التاي دالمرتباة اليانياة ، واناا يتضاا مادي الفادا الرساادل واألطروحاات عل فاددة االطال) العلمي ، وقد أخات 
 شاابكةدراساااتهم ماان عتمااد عليهااا تالسااجالت العلميااة التااي  علاا يسااتفيداا طلبااة الدراسااات العليااا فااي الحرااول 

فادادة تورايل  وأخيارا  أخاات، المرتباة اليالياة  ة من بحوث المنتمرات والنادواتفاددة االستفادوأخات اإلنترنت ، 
اإلنترناات فاداادة فااي تطااوير ونماااء عمليااة  شاابكة، وفااي كاال المراتااب كاناات ل المعلومااة المترتبااة الرابعااة واألخياارة

 (. 02  الجدول     البحث العلمي
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 :  النتائج
كياار ماان ساات ساااعات أاإلنترناات فااي البحااث العلمااي  شاابكةالغالبيااة ماان أفااراد العينااة يسااتخدمون أن . تبااين 0

 أسبوعيا.
اإلنترنات فاي البحاث العلماي  ، وأن  شابكة. اتضا أن األساتاة الجامعين والطلبة الدراسات العليا يستخدمون 3

 ليا.األساتاة الجامعين من طلبة الدراسات الع ىكانت نسبة االستخدام أعلي لد
وجااود مراجاال  بساابب عاادماإلنترناات  شاابكة. تبااين أن األساااتاة الجااامعين والطلبااة الدراسااات العليااا يسااتخدمون 2

 للبحث عن مراجل حديية أكير من الطلبة. شبكة، وأن االساتاة الجامعين أكير استخدام ل حديية
 علاا لساارعة الحرااول اإلنترناات  شاابكةأن األساااتاة الجااامعين والطلبااة الدراسااات العليااا يسااتخدمون . اتضااا 8

 لهاا الغرد. اإلنترنت شبكةفي محاالت تخرراتهم ، وأن االساتاة الجامعين أكير استخدام ل معلومات جيدة
، وأن  لتاوفير الوقات والجهاداإلنترنات  شابكة. تبين أن األساتاة الجامعين والطلبة الدراسات العليا يساتخدمون 0

 لهاا السبب. األنترنت شبكةاالساتاة الجامعين أكير استخدام ل
 لزيادة فاعلياة الاتعلم الاااتياإلنترنت  شبكةأن األساتاة الجامعين والطلبة الدراسات العليا يستخدمون . اتضا 9

 اإلنترنت لهاا الهدف. شبكة، وأن الطلبة ام األكير استخدام ل
لتاوفير الوقات والجهاد المرتباة األولاي ، ياام اإلنترنات  شابكةساتخدام ا. مان حياث ترتياب االساتخدامات قاد أخاا 6

 علااا لسااارعة الحراااول اإلنترنااات  شااابكةاساااتخدام ، يااام  اإلنترنااات لزياااادة فاعلياااة الاااتعلم الاااااتي شااابكةاساااتخدام 
 بسبب عدم وجود مراجل حديية.اإلنترنت  شبكةاستخدام  معلومات جيدة ، يم

اإلنترناات فااي البحااث العلمااي فااي  شاابكة. تبااين أن األساااتاة الجااامعين والطلبااة الدراسااات العليااا يسااتفيدون ماان 4
 توريل المعلومة ، وأن ااه االستفادة أعلي بكيير لدى االساتاة الجامعين .

العلماااي  اإلنترنااات فااي البحااث شاابكة. اتضااا أن األساااتاة الجااامعين والطلباااة الدراسااات العليااا يساااتفيدون ماان 6
 ، وأن ااه االستفادة أعلي لدى االساتاة الجامعين . بحوث المنتمرات والندوات عل لغرد الحرول 

اإلنترنات فاي البحاث العلماي فاي  شابكة. تبين أن األساتاة الجامعين والطلبة الدراسات العلياا يساتفيدون مان 05
 ، وأن ااه االستفادة أعلي بكيير لدى الطلبة. الرسادل واألطروحات عل االطال) 

اإلنترناات فااي البحااث العلمااي  شاابكة. اتضااا أن األساااتاة الجااامعين والطلبااة الدراسااات العليااا يسااتفيدون ماان 00
 ، وأن ااه االستفادة أعلي لدى الطلبة. لالطال) اإلردارات العلمية الحديية

فاداااادة االطااااال) فااااي البحااااث العلمااااي أخااااات  المعلومااااات شاااابكةاسااااتخدام . ماااان حياااات ترتيااااب الفوادااااد ماااان 03
فاداادة االسااتفادة ماان بحااوث الماانتمرات والناادوات المرتبااة المرتبااة األولااي ، وأخاادت  اإلراادارات العلميااة الحدييااة
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الرسااادل واألطروحااات  علاا اليانيااة ، وأخااات فاداادة توراايل المعلومااة المرتبااة الياليااة ، وأخااات فاداادة االطااال) 
  بعة. المرتبة الرا
 : التوصيات 

 اإلنترنت بكليات والجامعات يستفاد منها في البحث العلمي. شبكةتأسيس بنية تحيتيه ل عل . العمل 0
 اإلنترنت. شبكةاستخدام  عل تدريب أعضاء ايدة التدريس بالجامعات  عل . العمل 3

 :  المراجع
، واقل البحث العلمي وأفاقه المساتقبلية فاي العاالم العرباي ن مجلاة اتحااد الجامعاات   3556. زكريا ريام   0

 .305 – 046، ص ص 3، العدد 08العربية ، مجلد
دراسااة ميدانيااة  –الطلبااة الجاامعين  لادى( ، اساتخدام االنترناات فاي البحااث العلمااي  3500. زايارة بوشاااكر   3

عينة من طلبة جامعة أم البواقي ، رسالة ماجستير ، جامعة العربي بن مهيدي ، ملية العلوم االجتماعياة  عل 
 اإلنسانية ، قسم العلوم اإلنسانية .

 85، ص ص  256( ، العمال الكترونياا  وآفااق المساتقبل ، مجلاة الغاد ، العادد  3550. سعد علي بكري   2
– 89. 
 فة مجتمل الشبكة ، دار الفكر ، دمشق.( ، يقا 3558. رالا أحمد   8
 ( ، استخدام الحاسب اآللي في التعليم ، مكتبة الشقيري ، الرياد.  3550. عبدهللا عبدالعزيز الموسي   0
 ( ، كيف نستخدم الكمبيوتر واإلنترنت ، دار أسامة ، عمان. 0666. عبدهللا المسترجي   9
أعضاء ايدة التدريس  لدىاستخدام االنترنت في البحث العلمي  ( ، واقل 3550. عبدهللا بن عمر النجار   6

 – 020بجامعة الملك فيرل ، مجلة مركاز البحاوث التربوياة ، جامعاة قطار ، العادد التاسال عشار ، ص ص 
095. 

طلباة الدراساات  علا دراساة ميدانياة  –( ، استخدام االنترنت في البحاث الترباوي  3554. عيس  الشماس   4
لومات التربويااة فااي كليااة التربيااة بجامعااة دمشااق ، مجلااة جامعااة دمشااق ، المجلااد الياااني واألربعااون ، العليااا الاادب

 .086 – 66العدد الياني ، ص ص 
 ( ، مرادر المعلومات وخدمات المستفيدين في المنسسات المعلوماتية ، عمان. 3556. محمد الوردي   6

 عل أخطر  جرادمه ، بحث منشور  –بدايته  –تعريفه  -( ، األنترنت  3552. محمد عبدهللا المنشاوي   05
 .3530.  5. 0شبكة االنترنت ، 
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أعضااء ايداة التادريس الجاامعيين فاي مجاال البحاوث التربوياة فاي  علا ( ، آيار االنترنت  0666. وانا   00
 .3.05.3530شبكة االنترنت ،  عل الرين وامريكا ، بحث منشور 

واقاااال اسااااتخدام االنترناااات ماااان قباااال أعضاااااء ايدااااة التاااادريس فااااي الجامعااااات ( ،  0664. وانااااا وكااااواين   03
 .3.05.3530شبكة االنترنت  عل األمريكية ، بحث نشور 


